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Wat doen wij als veiligheidsregio?
Onze taken en
verantwoordelijkheden
Het verrichten van wettelijke taken op het
gebied van brandweerzorg, geneeskundige
hulpverlening, rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
Het voorbereiden van inwoners, instellingen
en bedrijven zodat risico’s beperkt zijn en de
effecten van crises beheersbaar.
Samenwerken met andere veiligheidsregio’s
en partnerorganisaties voor een slagvaardige
risico-en crisisbeheersing.

Bekijk het Regionaal
Risicoprofiel VrZW
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Kracht van samen,
samen voor veilig
VrZW zorgt voor een veilig Zaanstreek-Waterland
door risico’s te beperken, adequaat op te treden
en effecten van incidenten, rampen en crises te
beheersen. Dat doen wij samen met (crisis)partners, inwoners, instellingen en bedrijven in
onze regio. Zo waarborgen we samen de
continuïteit van de samenleving.

Onze visiee
Versterken veiligheidsbewustzijn
We versterken het veiligheidsbewustzijn bij inwoners,
instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland zodat
zij weten wat ze moeten doen bij noodsituaties en
maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk wordt beperkt.

Toekomstbestendige netwerkrelaties
We investeren in toekomstbestendige netwerkrelaties en
contacten om effectief samen te werken voor de reguliere
incidentbestrijding, hulpverlening en omgevingsgerichte
risico- en crisisbeheersing.

Divers en duurzaam
We willen een divers samengestelde en duurzame
organisatie zijn waarin iedereen zich herkent en waar
iedereen zich thuis en uitgedaagd voelt.

Planmatig, integraal, efficiënt en effectief
We werken planmatig, integraal, efficiënt en effectief,
zowel intern als in samenwerking met onze partners en
bestuurders. Dit doen we onder andere door slim gebruik
te maken van data en ons netwerk.
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Met wie we samenwerken
Om risico’s te verminderen richten we ons op het versterken
van de multidisciplinaire samenwerking en de
regie- en platformfunctie van VrZW. Daarbij zetten we in op
impactvolle risicocommunicatie en crisiscommunicatie
met handelingsperspectief. Ons doel is de continuïteit van de
samenleving te kunnen waarborgen.
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Waar we ons op richten
De maatschappelijke ontwikkelingen eisen van
ons een bredere blik en vergaande
samenwerking met allerlei partijen. De risico’s
van mondiale thema’s als klimaatverandering,
energietransitie en digitalisering kunnen we niet
alleen beheersen.
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Veilig leven
Alleen samen maken we iedereen bewust van de risico’s in onze regio en creëren we
een veilige woon-, werk-, en leefomgeving. De komende jaren richten we ons op:
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Voorbereiden op nieuwe crisistypen
Bij nieuwe crisistypen is traditionele rampenbestrijding niet voldoende.
De maatschappelijke impact kan groot zijn, zoals bij de coronacrisis.
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Social media zorgen voor grotere zichtbaarheid van het
optreden van hulpdiensten en vormen een publiek podium
voor de meningen hierover.
TERUG

Versterken samenwerkingspartners
Risico’s en crises zijn in toenemende mate onvoorspelbaar. Ze zijn complex en houden zich niet aan
regio- en landsgrenzen. Plaatselijke incidenten kunnen landelijke of internationale impact hebben.

We werken aan een sterk
en flexibel netwerk

TERUG

We zetten expertise in
van partnerorganisaties

Meer kennis en impact om adequaat
crises te beheersen

Nieuwe energiebronnen
Energietransitie heeft impact op de fysieke leefomgeving. Dit brengt
nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee waar we ons op voorbereiden.

Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Brandweerzorg

richt zich op veilige productie, opslag,
overslag, transport van nieuwe
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richt zich op de effecten van incidenten
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bereidt zich voor op incidenten
met nieuwe energiebronnen.
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Digitale transformatie
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Informatie gestuurd werken

Informatieveiligheid

• Interne en externe gegevensbronnen
samenvoegen en combineren
• Overzichtelijke dashboards voor data
• sneller tot kwalitatief betere
informatie komen

• Versterken informatiebeveiliging
en privacybescherming
• Weerbaarheid vergroten tegen
cybercrime
• Voldoen aan wettelijke kaders
overheid

TERUG

Wij nemen deel aan het landelijke
programma Samen slimmer met data
2020-2025 waar alle 25 veiligheidsregio’s werken aan gemeenschappelijke
en uniforme informatievoorziening

Ontwikkelingen Brandweerzorg
Brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing
onderscheiden we als eigenstandige vakgebieden.
Dat doen we zonder de noodzakelijke samenhang
en samenwerking te verliezen.
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Ontwikkelingen Risico- en Crisisbeheersing
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GHOR
Zaanstreek-Waterland
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
in de Regio (GHOR) is een geneeskundige netwerkorganisatie voor advisering, coördinatie
en ondersteuning bij risico’s, crises en rampen.
De GHOR verbindt tijdens rampen en crises de
multidisciplinaire crisisorganisatie aan de zorg.
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Informatiemanagement
tijdens rampen en crises.

Verbinden van openbaar
bestuur, veiligheids- en
zorgpartners.

Adviseren rondom risicoen crisisbeheersing, met
focus op evenementen.

Prepareren crisisorganisatie
en bekwame functionarissen.
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Sectie gemeente

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een samenwerkingsverband tussen
de zeven gemeenten van Zaanstreek-Waterland.

Bevolkingszorg richt zich op risico- en crisisbeheersing bij
incidenten en rampen. Dit gebeurt door het verzorgen van
crisiscommunicatie, opvang en verplaatsen van inwoners,
informatievoorziening over slachtoffers en schade. Maar ook
door zorg te dragen voor de omgeving (bouw-, ruimte- en
milieubeheer), het bestuur te ondersteunen (juridisch en
protocollair) en voor te breiden op de nafase.
Aansturing door de coördinerend gemeentesecretaris

Wat doen wij?

Adviseren van
de coördinerend
gemeentesecretaris

Het bijstellen van
de processen naar
aanleiding van
evaluaties

Het in stand houden en
ondersteunen van de
optimale structuur
van de kolom

Het gevuld houden
van de piketpoules

Het opleiden, trainen en
oefenen van de (piket)
functionarissen in de
crisisorganisatie

Aansluiten bij
interregionale en
landelijke afstemming
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Organisatie in ontwikkeling

Toekomstbestendige
bedrijfsvoering

• Digitaliseren van documentstromen
• Inzetten van nieuwe applicaties

Om onze taken optimaal te kunnen uitvoeren, houden we ontwikkelingen in de
gaten. We bewegen mee met onze omgeving. Met gerichte sturing en aandacht
voor bedrijfsvoering zorgen we voor een toekomstbestendige organisatie.
Daarbij hebben wij oog voor diversiteit, vitaliteit en duurzaamheid.
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Planmatig werken

Continue leren en
verbeteren

Drie rollen van bedrijfsvoeringtreden
De expert

De ondersteuner/facilitator

ICT en
informatievoorziening

De samenwerkingspartner

Datagestuurd werken
• dataveiligheid
• datatoegankelijkheid

Deze infographic hoort bij het beleidsplan VrZW 2021 - 2024.
Ons beleidsplan is te vinden op www.vrzw.nl.
Wil je weer terug naar de totaalplaat? Klik dan op het huisje.
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